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“TBD Sayısal Gündem 2020”nin 
nasıl çalışılacağı tartışıldı

Bilişim sektörünün 
geleceğini belirleyecek 
TBD Sayısal Gündem 2020 
için koordinatörler ile 
altgrup üyeleri biraraya 
gelip nasıl bir çalışma 
yöntemi izleneceğini 
ele aldılar. TBD Başkanı 
Menteş, Avrupa Dijital 
Gündem Türkiye 
çalışmalarının kitap olarak 
basılacağını açıkladı. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin  (AB) başlattığı “Digital 
Agenda for Europe 2020” programı ile uyumlu olacak Sayısal Gündem 2020’ye 
ilişkin çalışmalara devam ediyor.  TBD Sayısal Gündem 2020 Ana Hedef Grupları; 
Ar-Ge ve İnovasyon, Birlikte Çalışabilirlik, Güven ve Güvenlik, Hızlı ve Ultra 
Hızlı İnternet Erişimi, Kamusal Alanda BT Kullanımı ve Sayısal Okuryazarlık BT 

Yeteneği Uzmanlık Grubu Hedef Koordinatörleri ile Alt Grup Üyeleri 18 Ocak 2014’te Ankara 
Midas Otel’de düzenlenen toplantıda biraraya geldiler. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Ankara 

Temsilcisi Aydın Kolat da Dijital Türkiye Platformu’nu temsilen toplantıya katıldı. 
Bilişim sektörünün geleceğini belirleyecek Sayısal Gündem 2020 için nasıl bir çalışma 
yönteminin izleneceğinin tartışıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TBD Genel Başkanı 
Turhan Menteş, Avrupa Dijital Gündem Türkiye çalışmalarının bir araya getirilerek kitap halinde 
basılacağını bildirdi. Dijital Türkiye Platformu ile yaklaşık 2 yıldır işbirliği içerisinde hareket 
ettiklerini anımsatan Menteş, platformun kararıyla Sayısal Gündem 2020 çalışmalarının TBD 
koordinatörlüğünde yürütüleceğini belirtti. Dijital Türkiye Platformu olarak profesyonellerle 
çalışmaya karar verdiklerini anlatan Menteş, Sayısal Gündem 2020 için 7 ana konuda 7 uzmanla 
çalışılacağını kaydetti. Menteş 7 hedefin hepsinin AB tarafından konulduğuna işaret ederek 
çalışmaların siyasi iktidara bırakılamayacağının üzerinde durdu. 
39 konuda alt çalışma gruplarının uzmanlık alanlarının belirlendiğini söyleyen Menteş, bu 
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çalışmaların özünün Sayısal Tek Pazara giden 
çalışmaları oluşturmak olduğunu dile getirdi.  
Bunun kolay olmadığını ifade eden Menteş, 
“Bu süreci sürdürecek tek yapı TBD’dir” dedi. 
Menteş, uzmanlar aracılığıyla mevzuatın 
ve çalışmaların nasıl olması gerektiğine 
bakılacağını belirtti. Sayısal Gündem 2020 
çalışmaları için ciddi bir altyapı kurmaya 
çalıştıklarına işaret eden Merteş konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Bu işler TBD’ye mi, Dijital Türkiye 
Platformu’na mı? kaldı diyenler olabilir. TBD 
ve Dijital Türkiye Platformu bu inisiyatifi 
başlattı. Bunun yürütülmesi TBD’ye bağlı. 
İzleme süreçleri başlayınca herkes bu yapıyı 
kabullenmek durumunda. Bu çalışmalar 
olmasa gelecekte Türkiye de olmayacak. 
AB bu çalışmaları niye yapıyor? Dünya 

gündeminden kopmamak ve Sayısal Tek 
Pazar’a gitmek için yapıyor.”

Lobi İnisiyatif Grubu oluşturulacak 
Sayısal Gündem 2020 çalışmalarını koordine 
eden TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşçı, 
Türkiye’de bilgi teknolojileri çalışmaları 
için bir sivil inisiyatife ihtiyaç olduğunu 
söyledi. TBD’nin Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşu olduğuna dikkati çeken 
Taşçı, TBD’nin inisiyatif geliştirme yüzünü 
geliştireceklerini kaydetti. Sayısal Gündem 
2020 Uzmanlık Grupları’nda yaklaşık 600 
kişinin görev alacağını ve daha sonra bu 
sayının 1000’e çıkarılacağına anlatan Taşçı, 
“Uzmanlık Grupları inisiyatif alan gruplar. 
TBD’de bu çalışmalar TBD’nin amaç ve ilkeleri 
doğrultusunda yürütülüyor” diye konuştu. 

Lobi İnisiyatif Grubu oluşturulmasına sıcak 
bakıldığına değinen Taşçı, çalışmaların 
profesyonelce bir sekreterya tarafından 
yürütülmesinin sağlanacağını belirtti. 
Taşçı, çalışmaların medya ayağının 
olacağı ve İstanbul’da firmalarla bir 
toplantı gerçekleştirileceğini kaydetti. 
39 olan uzmanlık grubunun sayısının 
artırılabileceğinin altını çizen Taşçı, “Temel 
konular belirledik. Sürecin doğuracağı 
ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmaları yapacağız” 
dedi.  Taşçı, bu yılki Kamu-BiB ve BİMY 
toplantılarında olgunlaşmış uzmanlık 
gruplarının çalışmalarının gündeme 
alınacağını söyledi.  

Türkiye`yi geleceğe hazırlayacak ve taşıyacak 
olan TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık 
Grupları’nın iletişim altyapısını yürütmeyi 

üstlenen Beriltech şirketinin kurucusu Devrim 
Demirel de Sayısal Gündem 2020 üyelerine 
coPub altyapısıyla bilgisayar, tablet ve mobil 
cihazlardan 7/24 erişebilecekleri ortak bir 
çalışma alanı sağlamaya başladıklarını belirtti. 

Demirel, başlangıçta Taşçı ve kendisinin 
çalışmaların bizzat içinde olacaklarını, 
ancak zamanla geri plana çekilerek bütün 
sorumluluğun hedef koordinatörlere 
bırakılacağını ifade etti. 

TBV Ankara Temsilcisi Kolat da, Dijital Türkiye 
Platformu’nu oluşturan kurumların 6 aydır 
kendi çalışmalarını ayrı ayrı yürüttüklerinin 
altını çizerek, bundan sonra çalışmaların 
işbirliği halinde yürütüleceği ve AB’ye tek 
raporla gidileceğini vurguladı.  
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